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Cartellera. Els escenaris municipals Joventut i Barradas presenten la nova programació d’octubre a desembre

Teatre, música i dansa a L’H

L

a primera setmana d’octu
bre comença la programació
de tardor del Teatre Joventut
i l’Auditori Barradas amb una
oferta de teatre, música, humor, po
esia i dansa que aposta per la quali
tat i la varietat. Entre els espectacles
es podrà veure l’obra de comiat dels
escenaris de Montserrat Carulla,
Iaia!; José Sacristán recordarà la
fi
gura d’Antonio Machado; Dones
com jo, de T de Teatre, o l’humor
surrealista de Faemino y Cansado.
La dansa és també una de les
apostes d’aquesta temporada amb
espectacles com La Gloria de mi
mare, de la companyia Choni Cia.
Flamenca o La gira de la dansa,
amb la BCN City Ballet Project,
dins del Certamen Internacional de
Dansa de Barcelona. L’oferta mu
sical del Barradas recull estils di
versos com el del rythm-and-blues
de Dani Nel·lo, la cançó i la poesia
de l’espectacle Maleïts poetes o l’ò
pera d’Una vetllada amb Monsieur
Offenbach.

Abonaments amb
descompte i nou
sistema de venda
d’entrades ‘on line’
El Teatre Joventut fa descomptes
del 25% per a abonaments de 3
a 5 espectacles i del 50% a partir
de 6 espectacles. La taquilla del
Joventut estarà oberta de forma
excepcional els dies 23, 25, 26 i 30
de setembre i 1 i 2 d’octubre de 18
a 20h per comprar els abonaments.
Les entrades poden comprar-se a
les taquilles dues hores abans de la
funció o a través d’internet a Tiketea.
com, amb descomptes per a pensi
onistes, menors de 18 anys i titulars
del Carnet Jove, del Club TR3SC i
socis de les Biblioteques de L’H.
Pel que fa a l’Auditori Barradas,
ha estrenat web amb un nou siste
ma de venda d’entrades on line que
no cobra comissions a l’usuari. Tam
bé permet aplicar els descomptes
per a titulars de Carnet Jove, socis
de les Biblioteques de L’H, famílies
nombroses, menors de 18 anys i
pensionistes. y

men Internacional de Dansa Ciutat
de Barcelona
25 d’octubre. musical per a la família

Tom Sawyer, detectiu, a càrrec de
Lazzigags Produccions

Més info: www.teatrejoventut.cat
www.auditoribarradas.cat

28 de novembre. música

El darrer treball d’Els Amics de les
Arts, Només entrar hi ha sempre el
dinosaure

13 de novembre. festival acróbatas

26 d’octubre. teatre

Poetry & rock, amb Benjamín Pra
do & Luis García Montero & Leiva &
Carlos Tarque

Iaia!, protagonitzada per Montser
rat Carulla i dirigida per Roger Peña

15 de novembre. teatre-dansa

José Sacristán recorda al poeta a
Caminando con Antonio Machado. De los días azules a El sol de
la infancia

del 3 al 5 d’octubre. humor

29 d’octubre. festival acróbatas

La Gloria de mi mare, amb la com
panyia Choni Cia. Flamenca

12 de desembre. ‘Gospel’

¡Como en casa ni hablar!, amb Fa
emino y Cansado

Coses que es diuen però que no es
fan, de The New Catalan Ensemble
& Andrea Motis & Joan Chamorro

11 d’octubre. teatre

Dones com jo, amb T de Teatre

30 d’octubre. Festival Acróbatas

12 d’octubre. entitats

Jorge Drexler obre una nova gira
amb Bailar en la cueva

Festival de jotes del Centro Arago
nés de L’H amb motiu de la Mare
de Déu del Pilar

7 de novembre. entitats

19 d’octubre. dansa

Certamen Nacional de Baile Fla
menco, de l’Asociación Cultural
Andaluza de L’Hospitalet

La gira de la dansa, amb la BCN
City Ballet Project dins del Certa

8 de novembre. festival acróbatas

5 d’octubre. òpera

Tu digues que l’estimes, escrit, di
rigit i interpretat per Iván Campillo
22 de novembre. Festival Django L’H

13 i 14 de desembre. dansa per a la família

El guitarrista Biréli Lagrene és cap de
cartell, amb Hono Winterstein i Diego
Imbert

Torna El trencanous, amb el Centre
de Dansa de Catalunya
19 de desembre. música

23 de novembre. teatre

El Teatre Romea presenta La partida, amb Ramon Madaula i dirigida
per Julio Manrique

no Wolf Ferrari, i El telèfon, de
Gian Carlo Manotti
24 d’octubre. ’latin jazz’

11 d’octubre. pop/cançó

Jerry González & Javier Colina &
Marc Miralta

El pati de Mora, nou projecte
d’Alfonso Mora

7 de novembre. festival acróbatas

17 d’octubre. ‘rythm-and-Blues’

Sílvia Bel recita Maleïts poetes
acompanyada de cant i piano

Dani Nel·lo i la Barcelona Big
Blues Band

12 de novembre. festival acróbatas

Il segreto di Susanna, d’Erman

29 de novembre. festival acróbatas

Marlena Smalls & The Hallelujah
Gospel Chorales, amb la participa
ció del Cor New Gospel de L’Hos
pitalet

16 de novembre. teatre

Òpera amb tu, amb Donatella
Schiavone, Sílvia Tortorella (so
pranos) i Alex Morandini (piano)

19 d’octubre. òpera

i

La increible historia de un hombre
bueno, a càrrec de Depedro, un
projecte musical de Jairo Zabala

Love of poetry, espectacle
inè
dit de Juliàn Saldarriaga i
Pancho Varona

Concert extraordinari de Nadal
amb les corals de L’H Cor Adinoi,
Cor Creixent, Coral Elisard Sala,
Coral Heura i Coral Xalesta

14 de novembre. festival acróbatas

Pedro Pastor presenta el nou
CD La vida plena

tuen al Voll Damm Festival Inter
nacional de Jazz de Barcelona
29 de novembre. boogie woogie Jubile

16 de novembre. sardanes

La Cobla Marinada interpreta
sardanes i música per a cobla

Fabrice Eulry, Luca Sestak i
Lluís Coloma
14 de desembre. piano i saxo

23 de novembre. festival django L’H

Cloenda del festival en la qual
Albert Bello convida músics de
jazz manouche internacionals
28 de novembre. ’jazz’

Javier Colina & Pepe Rivero ac

Pep Poblet i Nito Figueras pre
senten Versió original
21 de desembre. òpera

Una vetllada amb: Monsieur
Offenbach, les composicions més
conegudes del músic alemany

